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        R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus - Dedemsvaart 
 
 

Pastoraalteam Emmanuelparochie  Noord – Oost Salland. 
  

A.G.M. (André) Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl,  
06-22786151 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com  
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;  
06-18276484 
Voor onze locatie is pastor Butti eerst aanspreekbaar 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
 

Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter    Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   mevr. HA.M.. Schoorlemmer 
Secretaris    mevr. I. Viskaal 
Penningmeester   dhr. L. Broeks 
Lid beheer onroerend goed dhr. B. Lenferink 
 

website Parochie Emmanuel: http://emmanuelparochie.nl/  
 

 
Vieringen in de Regio 
 
Slagharen  H. Alphonsus de Liguori             
Zaterdag 19.00 uur  of Zondag 09.00 uur 
 

De Belte     Onze Lieve Vrouwe van Fatima  
Zaterdag  19.00 uur of Zondag 09.00 uur 
(één viering per weekend) 
 

Hardenberg H. Stephanus 
Zondag 11.00 uur 
 

 
 
 
 

Website: www.vitus-kerk.nl 
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mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
Bereikbaar voor pastorale zorg: 

Pastor Joop Butti tel. 06-22239828 pastorbutti@ziggo.nl  
 

Vieringen: zaterdag 19.00 uur     of zondag 09.00 uur 
  vrijdag  10.00 uur     Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   dhr. M.A.M. Huizendveld  06-50558316 
Secretaris    dhr. J.A.M. Pelgröm        0523-612942 
Financieel adviseur  dhr.H.H.F Assen        0523-237990 
Lid gebouwen                 dhr. F.P. Redder               0523-613532 
Liturgie   mevr.C.A. van Eijk            0523-616444  
Catechese   dhr. J. Hoekstra        06-23864053 
Diaconie   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
Opbouw   dhr. A. Bontjer                   0523-612434 
 

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen. 
Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542  
Dhr. W. Heitbrink  tel.  614837 of 06 - 55340957 
Dhr. G. Redder  tel.: 613942 
 

Bezorging St. Vitus-nieuws:  Mevr. E. Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Mevr. M. van Faassen tel.: 616242   
    mevr. E. Redder tel.: 613574 
    e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    
 

Contactadres lectoren en   
  collectanten: Mevr. W. Juurlink  tel.: 613402   
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916   

 
 

Het secretariaat.  
Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans bankrek. Nr.  
NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie Emmanuel, 
 inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
 
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
Voor u ligt het blad van december.  
December de maand van Advent  
de voorbereidingstijd voor het feest van Kerst.  
De geboorte van het kindje Jezus. 
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe. 
 
Kopij voor het blad van januari kunt u aanleveren tot 6 december 
het blad verschijnt dan weer 15 december. 
 

mailto:pastorbutti@ziggo.nl
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Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
 
Vr.     3 dec. 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O. 
Wo.   8 dec. 19.00 uur Eucharistieviering. 
    Maria Onbevlekte Ontvangenis 
Di.   21 dec.   Kerstviering K.B.O.? 
Wo. 22 dec. 19.00 uur Kerstviering school “De Langewieke” 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Wo.   1 dec. 17.45 uur Oefenen kerstmusical 
Ma.   6 dec. 13.00 uur Bestuur K.B.O. 
Di.     7 dec. 09.00 uur Redactievergadering 
Wo.   8 dec. 17.45 uur Oefenen kerstmusical 
Za.  11 dec.     Kerstmarkt 
Ma. 13 dec. 09.00 uur Redactievergadering 
Wo. 15 dec. 08.30 uur P.C. schoonmaken 

13.00 uur St.Vitus-nieuws vouwen 
17.45 uur Kerstmusical oefenen 

Ma. 20 dec. 13.00 uur Kerk schoonmaken 
 

Kerststal in de kerk. 
 
Ook dit jaar kunt u op 1e en 2e kerstdag met  
uw kinderen of kleinkinderen de kerststal in  
de kerk bekijken. 
De kerk is het gehele jaar iedere dag open  
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 

 

Pastoraal artikel. 
 

God en mens concurreren niet  
 
Joop Butti 

 
De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken 
en wel met soms verrassende standpunten en radicale 
opvattingen. 
De staphorster orthodoxie blijkt inzake preventie springlevend: 
men vertrouwt op God OF men vertrouwt op een vaccin, ofwel 
men vertrouwt op geloof OF op de wetenschap. Men kan immers 
niet twee heren dienen!  
Het staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen 
eigenmachtig ingrijpen in de feitelijk natuurlijke gang van zaken - 
welke echter stilzwijgend als ´goddelijke voorzienigheid´ wordt 
geduid. Hiermee staat vaccinatie Gods plan en de goddelijke 
uitvoering daarvan, in de weg. De Heer gééft, de Heer néémt… 
Vandaar dat (preventieve) vaccinatie moet worden afgewezen. 
In geval iemand echter ziek wordt, blijkt de zorgplicht echter 
toch sterker dan de vaccinale onthouding.  
Deze staphorster orthodoxie is een versie van een aloude 
opvatting die zich vaker voordoet in ´orthodoxe´ religieuze 
bewegingen en geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze 
opvatting zich niet tot het christendom. 2   Deze opvatting berust 
op wat ik een concurrentie-model zou willen noemen: preventie 
en genezing komen OFWEL ´van boven´ (Gods voorzienigheid) - 
OFWEL ´van beneden´ (het menselijk vaccin of geneesmiddel). 
Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor zich niet te laten 
vaccineren – wie het heil van de wetenschap verwacht, kiest 
voor vaccinatie. Maar er moet wel worden gekozen! Men kan zich 
immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.  
Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te 
brengen. Hoewel de profeet Jeremia benadrukt dat het beter is 
om op de Heer te vertrouwen dan (slechts) op mensen 3, 
behoort dit toch niet tot de hoofdstroom van de Bijbelse traditie. 



Deze hoofdstroom berust eerder op een coöperatief-model, 
waarvan het Verbond tussen God en Zijn Volk de eerste grote 
uitdrukking is. Het Verbond is een religieus contract – 
vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten en 
plichten van beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het 
Verbond 4, bleek al bij het gebeuren van de bevrijding bij de 
Rode Zee dat de relatie tussen God en Zijn Volk een interactief 
gebeuren is, kortom: wat Israël doet (ten goede of ten kwade), 
doet ertoe!  
Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en 
Zijn Volk bij de Rode Zee illustreren. Volgens deze verhalende 
uitleg kwamen Mozes en het Volk bij de Rode Zee tot staan: vóór 
hen lag de onbegaanbare watermassa – achter hen waren de 
Egyptische soldaten in achtervolging. Wat te doen? De midrash 
vertelt dat God aan Mozes het bevel gaf om voort te gaan. 
Gezien de benarde en uitzichtloze situatie een onmogelijk 
uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap wagen in de 
verzwelgende golven? Misschien is het wel met een teen 
begonnen, maar uiteindelijk waagde ene Nachshon 5 het om in 
de golven van de Rode Zee te springen. Toen het water hem 
letterlijk aan de lippen stond, sprak God opnieuw tot Mozes en 
vroeg verbaasd: ´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee 
en jij staat daar maar te bidden? ´ ´Wat moet ik doen? ´ vroeg 
Mozes. En God antwoordde: ´Steek je staf uit en spreid je hand 
uit over de zee die uiteen zal splijten en Israël zal in de zee op 
droog land komen´ 6. En zo gebeurde het. Het initiatief ´van 
beneden´ door Nachshon werd door God beantwoord met een 
antwoordend initiatief ´van boven´. Nachshon werd natuurlijk 
geprezen en beloond op zijn moed.  Toen de wateren zich 
openden, kwam de weg vrij van de bevrijding bij de Rode Zee. 
Maar - zo verhaalt de midrash - ´als de joden toen niet waren 
gaan lopen, hadden ze nu nog in Egypte gezeten! ´ Wat Israël 
doet of nalaat, doet ertoe!  
 
 

´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee 
en jij staat daar maar te bidden? ´ 
´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes. 

 
De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet 
enkel een zaak was van God alleen met Israël als een willoos 
lijdend voorwerp, zoals wel wordt gedacht. Het initiatief ligt hier 
zelfs ´beneden´ en als God de wateren opent (in antwoord op 
dit initiatief!), hangt het nog steeds van Mozes en het Volk af of 
er een gebeuren van bevrijding zal worden gerealiseerd. 
Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke 
coöperatie kunnen we ook terugvinden in het Nieuwe Testament 
en wel in de kern van Jezus´ boodschap. Het dubbele 
hoofdgebod van de liefde gebiedt God lief te hebben en je 
naaste lief te hebben als jezelf  7. Het gaat hier juist niet om: 
OFWEL God lief te hebben - OFWEL je naaste lief te hebben, 
want beide geboden zijn immers één! Er is geen concurrentie 
tussen de liefde tot God en de liefde tot een medemens: het 
gaat om één en dezelfde liefde in een andere hoedanigheid.  Het 
dubbele hoofdgebod drukt interactie uit, zelfs coöperatie. De 
liefde tot God wordt wel onderscheiden, maar niet gescheiden 
van de liefde tot de medemens: God blijft God en de naaste blijft 
de naaste. Maar God liefhebben, roept de liefde tot de naaste op 
en (omgekeerd) de naaste liefhebben, ontsluit de liefde tot God. 
Het is bidden én werken, de dominee én de arts, het gebed én 
het vaccin, bóven én benéden, coöperatie met een impuls á la 
Nachshon, een impuls ´van beneden´ als het even kan.  
Het Koninkrijk van God is tegelijk een gave van God en een 
opgave voor mensen. Als héél Israël één Shabbat voortreffelijk 
zou houden, dan zou het Rijk Gods onmiddellijk aanbreken, zo 
luidt een joods gezegde. Het punt is hier niet of het voortreffelijk 
houden van Shabbat tot de reële menselijke mogelijkheden hoort 
8. Het punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de komst 
van het Koninkrijk en het actuele menselijke handelen. 
Coöperatie nodigt uit tot actieve handeling (´eraan doen wat je 



kunt´) – concurrentie nodigt uit tot passieve afwachting 
(´wachten en bidden´). En als de passieve afwachting dan toch 
uiteindelijk breekt, slaat geloof vaak om in een seculier activisme 
zonder God: de makkelijke weg om God vervolgens te verwijten 
wat wij zelf hebben nagelaten.  
Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we 
ze beschouwen als een initiatief ´van beneden´ dat vraagt om 
een antwoordend initiatief ´van boven´. Als God de wateren 
naar preventie en genezing opent, dan ´moeten we wel gaan 
lopen´, anders blijven we waar we zijn. Vertrouw zowel op de 
arts als op de dominee, maar wantrouw beiden ook altijd een 
beetje – mensen zijn God immers niet.  
 
Noten 
1. ´God en mens concurreren niet´ door J. Van Kilsdonk in het 
dagblad Trouw op 13 april 1996 
2.  Bekend is deze ´orthodoxe´ opvatting ook van joodse 
religieuze groeperingen die fel gekant zijn tegen het bestaan van 
de Staat Israël. Het argument hierbij is dat het joodse volk niet 
heeft gewacht op de Messias die - aan het einde der tijden - de 
soevereiniteit van Israël zou herstellen, maar dat de Zionisten 
deze soevereiniteit in 1947 eigenmachtig hebben gerealiseerd bij 
het uitroepen van de Staat Israël.  
3. Jeremia 17, 5-8 
4. Jozua 24, 14-28 
5. Nachshon: zie ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon 
6. Exodus 14, 15 
7. Mattheüs 22, 34-40 
8. De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode 
Zee viel ook buiten de ´menselijke mogelijkheden´ en lijkt 
eerder een wanhoopsdaad ´op hoop van zegen´ 
 
 

 
 

Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer  
 

In onderstaand artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan 
U voor.. Afgelopen jaren heeft hij de opleiding van ons 
Aartsbisdom gevolgd tot diaken. Deze opleiding heeft hij nu 
voltooid. Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na 
zijn wijding zal hij als onbezoldigd diaken het pastoraal team 
ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie. 
Pastoor André Monninkhof 
 
Mijn naam is Richard Meijer,  
ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut 
van het aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb het afgelopen 
studiejaar stage gelopen in de Heilig Kruis en Lebuïnus 
parochies Dit zijn de zuidelijke buurtparochies van de 
Emmanuelparochie.  
 
48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. 
Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik 
op de grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon 
samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst.  
 
Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling 
beheer en techniek beheer ik de communicatie apparatuur en 
houd mij bezig met storingen in de elektronica die mijn 
brandweer collega’s gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben 
ik één van de communicatieadviseurs die de media te woord 
staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en 
afstemming tussen de ambulancedienst, brandweer, politie en 
gemeente nodig is, adviseer ik over alle communicatieaspecten 
die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een 
incident. 
 
In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag wandelen, 
landschappen fotograferen, de Friese Waddeneilanden 
bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik 
van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken. 
 



In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in 
Utrecht startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius 
Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft 
samengewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal ik D.V. 
zaterdag 15 januari 2022 in de kathedraal in Utrecht de wijding 
tot permanent onbezoldigd diaken ontvangen.   
 
Na de wijding mag ik mij gaan inzetten in de Emmanuelparochie. 
In overleg met het pastoraal team gaan we de komende weken 
overleggen waar mijn dienstwerk het beste tot haar recht komt.  
 
Graag tot ziens en een hartelijke groet, 
Richard Meijer 

 
 

Personalia. 
 
Op 12 november 2021 is in de leeftijd  
van 73 jaar overleden onze parochiaan: 
 
Gerhardus Hinderikus Maria Engwerda 
  Harrie 
 
Wij condoleren zijn vrouw, kinderen  
en kleinkinderen van harte met dit grote verlies. 
 

    ******* 
Op 13 november 2021 is in de leeftijd van 46 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
Sylwester Pawel Mrozek 
 
Wij condoleren zijn vrouw en kinderen van harte met dit grote 
verlies. 
Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van hun 
verdriet. 

 

KBO nieuws 
 
Beste leden, 
 
Juist in deze onzekere tijd is het goed om elkaar af en toe  
te ontmoeten en zo nodig een hart onder de riem te steken. 
Helaas is er met de aangescherpte coronamaatregelen  
minder mogelijk dan we graag  willen. 
Op vrijdag 3 december is er wel een Eucharistieviering  
om 10.00 uur in de kerk. 
Pastor Wenker zal dan voorgaan. 
Het kopje koffie met een Sinterklaastintje hierna kan niet 
doorgaan. 
 
Op 21 december hopen we samen de Kerstviering te houden. 
Hopelijk kan er dan weer iets meer. 
Nadere bijzonderheden komen op het inlegvel bij het KBO 
magazine. 
 
U bent van harte welkom, ook als u geen KBO lid bent. 
 
Hartelijke groet, namens het bestuur Riet Harbers 

 
 
 
 
 
 
Livestream vieringen in onze kerk. 
 

De vieringen zijn ook te volgen via livestream op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/ staat de link 
uitzending kerkdienst vanuit Dedemsvaart. 



Kerstmusical "Vrede, vrede"  
 

Het is bijna weer zover. 
 

 Dan zal de kerstmusical opgevoerd worden 
door de leerlingen van "De Langewieke". 

 
Na flink oefenen willen zij ons trakteren op een 

mooi kerstspel. 
 

Wij hopen dat er veel grote en kleine mensen 
komen kijken. Kom op tijd want vol = vol!! 

 
Wanneer: Vrijdag 24 december 2021 

 
Waar: R.K. St. Vituskerk te Dedemsvaart 

 
Tijd: 19.00 uur 

 
Tot dan! 

 
        

                                                                                    
 

 
 

Intenties maand december 2021 
 
Zondag  28 november (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar,  Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Eef Arends, 
Overleden familie Beukeveld, Annie Breteler-Giessen, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen. 
Sjoukje Kamphuis-de Vries, Riet Hendrik-Gras. 
 
Zondag 5 december (Eucharistieviering) 
 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Annie Breteler- Giessen, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Johan Wibier, overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen, overleden familie Beukeveld, 
José Heitbrink-Zegger, overleden familie Schwieters, 
Riet  Hendrik-Gras, Gerard Krikhaar, 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink. 
 
Zondag 12 december (Communieviering) 

 

Anton en Riek Huizendveld en familie, Gerard Krikhaar 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,  
Riet Hendrik-Gras, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Annie Breteler-Giessen, Trees Jenniskens-Gras. 
 
Zaterdag 18 december (Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Johan Wibier, José Heitbrink-Zegger, Riet Hendrik-Gras, 
Annie Breteler-Giessen, Trees Jenniskens-Gras, 
Anton en Riek Huizendveld en familie. 
 
 
 
 



Vrijdag 24 december (Eucharistieviering) 

Johan en Annie Maas-Floothuis, overleden familie Beukeveld, 
Johan Wibier, José Heitbrink-Zegger, Annie Breteler-Giessen, 
Overleden ouders Gras-Brinkhuis, Gerard Sieljes, Eef Arends, 
Gradus Stroeve, Herman Harbers en familie, Henk Kosse,  
Trees Jenniskens-Gras, Bep Redder-Gras. 
 
Zaterdag 25 december (Communieviering) 

Overleden ouders Scholte-Woerts, Gerard Mensink en familie, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Johannes en Albertha Mensink-Assen, overleden ouders, 
Bernard Scholten, overleden familie Wellen-de Gooijer,  
Hugo en Truus Redder en familie, Riet Hendrik –Gras,  
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink,  
Opa en Oma Nieuwenhuizen, Thiërry Juurlink,  
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Overleden familie Schwieters,  
Ria Rijnhart-Froeling, 
Henk Kosse ,  
Hendrik en Lena Kosse en kinderen. 
 
Zondag 26 december Communieviering) 

Kees en Nel Hoogeboom-Stalenhoef 
 
Vrijdag 31 december (Communieviering) 

Willem, Lenie,  
Wilma en Christa Wessels,  
Gradus Stroeve, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen. 
 
Zondag 2 januari (Eucharistieviering) 

Johan Wibier,  
José Heitbrink-Zegger, 
Annie Breteler-Giessen. 
 
 
 

Kerstmarkt onder voorbehoud van maatregelen 
 
Als kerstmarktcommissie zijn we al enkele maanden bezig met de 
voorbereidingen van een kerstmarkt. Zoals u weet kunnen we als St 
Vitus kerk aanhaken op 11 december bij Dedemsvaart Events. Van 
16.00 tot 22.00 uur krijgen we onze eigen plek op het Kalkoventerrein. 
Toch is het op dit moment nog onzeker of de kerstmarkt door zal gaan.  
 
De landelijk afgekondigde maatregelen zeggen op dit moment dat er 
gecontroleerd gaat worden op QR-code, identiteit en 
gezondheidscheck. Daarbij weten we nog niet of er nog een 
aanscherping komt van de coronaregelgeving. Aan de hand van de 
actualiteit overleggen we als commissie nog of we deelnemen onder 
de geldende voorwaarden. Op dit moment zijn we nog wel bezig met 
de voorbereiding.  
 
Drie tenten St Vitus 
Vooralsnog gaan we er nog vanuit dat de kerstmarkt doorgaat. Wij 
hebben drie tenten tot onze beschikking. Eén voor koffie, snert, 
chocolademelk en knieperties. Een tent voor het Rad van de Kerst 
(vooral voor kinderen) en waar u een gokje kunt wagen op de 
boodschappen en een half varken. De derde tent is voor de verkoop 
van kerstartikelen, kerstgroen en andere lekkernijen. Hoe fijn zou het 
zijn als we elkaar even kunnen ontmoeten. Alleen moet het wel veilig 
en vertrouwd zijn. 
 
Grafstukken 
Wat sowieso door kan gaan is het maken van grafstukken door en voor 
eigen parochianen. Wij weten dat veel mensen prijs stellen op een 
mooi grafstuk. De grafstukken kunt u tot en met 6 december 
reserveren en 11 december ophalen. 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het secretariaat. 
Tel.nr. 0523-610706 
Grafstukken hebben een vaste prijs van € 12,50.  
Hebt u nog zin om te helpen met kerstgroen maken?  
Meld u dan even bij het parochiesecretariaat.  
Volg verder de berichtgeving via de kerk,  
de website of de media.  
En houd u veilig en een beetje afstand van elkaar.  
 
De kerstmarktcommissie 



Kerstpakkettenactie december 2021 

In Dedemsvaart worden door de diaconieën van de gezamenlijke 
kerken (Katholiek, Protestants, Evangelisch) kerstpakketten gemaakt.  

Deze pakketten zijn bestemd voor gezinnen, eenoudergezinnen en  
alleenstaanden die het financieel minder of zelfs moeilijk hebben. Denk 
hierbij mensen met een uitkering, mensen die werkloos zijn (of zijn 
geworden), maar het kan ook een gezin zijn waarin sprake is van een 
scheiding of een alleenstaande met een parttime baan. De mensen 
hoeven niet perse lid te zijn van één van de kerken.  

Via maatschappelijke instanties komen we aan adressen, maar 
misschien kent u ook iemand in Dedemsvaart of directe omgeving. 
Mocht u een adres weten waarvan u denkt deze mensen hebben echt 
een extraatje nodig, laat het dan weten aan de diaconie/Caritas of 
gewoon aan een lid van de betrokken kerken. De adressen komen via 
de diaconieën bij de werkgroep terecht. U kunt tot 11 december 
adressen doorgeven. 

Vorig jaar hadden wij 230 pakketten. Lever dus écht alleen adressen 
aan van mensen waarvan u zeker weet dat zij het financieel nodig 
hebben, het gaat in dit geval niet om aandacht.  
 
Op 10 en 11 december kunt u ons helpen de pakketten te vullen, door 
extra aankopen te doen bij de JUMBO in Dedemsvaart.  
Wij hebben daar dan vrijwilligers staan. 

Op zaterdag 18 december worden de kerstpakketten gemaakt in “De 
Antenne”, Dedemsvaart.  De inhoud van de pakketten bestaat vooral 
uit etenswaren die iemand die het niet breed heeft, niet direct zelf zal 
aanschaffen.  Ook u kunt iets bijdragen aan een kerstpakket, door het 
brengen van goederen/levensmiddelen (Géén alcohol).                                 
Dit kan deze zaterdag tussen 9.30 uur en 10.30 uur.  Maar ook tijdens 
vieringen in de betrokken kerken is het mogelijk om iets houdbaars aan 
te leveren. De pakketten worden dan diezelfde zaterdag of de 
maandag voor Kerst, voorzien van een kaartje, bezorgd.  

 
Een gift overmaken kan ook op bankrekening NL30RABO 0373713452 
van de Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart onder 
vermelding van Kerstpakketactie 2021. 

Collecte Caritas. 
Ook dit jaar houden we de Caritas collecte na de vieringen van 
Kerstmis. 
Caritas ondersteunt parochianen die hulp nodig hebben, en geeft 
bijdragen aan de plaatselijke kerstpakkettenactie en aan de 
voedselbank. 
Uw bijdrage wordt dus goed besteed. Wij danken u voor uw bijdrage.   
  
De extra collecte hiervoor is op vrijdag 24 december Kerstavond 
na de viering van 23.00 uur. En op zaterdag 25 december 1e 
Kerstdag na de viering van 9.00 uur. 
 

Adventsactie 2021: ‘Een gezonde start voor moeder en 
kind’ 
 
Tijdens de adventsperiode vraagt Adventsactie aandacht voor de 
hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. 
Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle 
mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen 
die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.  
 
Dit jaar staan hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en 
jonge kinderen centraal. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het 
laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met 
meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze 
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft 
hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in Zimbabwe, Gaza, El 
Salvador en Somalië die zich richten op goede, bereikbare zorg voor 
moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode 
erna. 
 
Wilt u een van deze projecten steunen?  
Uw bijdrage is bijzonder welkom.  
U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 
 t.n.v. Adventsactie 
 
De extra collecte hiervoor houden  
we op zondag 5 december. 



Inloopmiddag Slagharen: 

 
Beste mensen,  
 
Hopelijk laten de coronaregels het toe om in december wel een 
inloopmiddag te organiseren. 
We hopen u op zondagmiddag 12 december a.s. van 14.00 uur 
tot 16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of 
thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.  
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Blijf gezond en graag tot ziens op 12 december  
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 0523 681762 
 
 

Inloopmiddagen:   
 
Op  woensdag 8 december en zondag 19 december bent  
u van harte welkom in het Parochie Centrum van de  
St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee,  
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten  
of andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 8 en 19 december 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515 
Betsie Mensink  tel. 613274 

Heino, november 2021 
 

De Emmanuelparochie gaat in 2022 op bedevaart naar 
Lourdes. 
 

In  het Parochieel Lourdesoverleg is onlangs afgesproken om  in 2022 
weer op bedevaart te gaan naar Lourdes. 
Nu de VNB als organisatie niet meer bestaat, is door het bisdom voor 
bedevaarten samenwerking gezocht met het Huis voor de Pelgrim, 
gevestigd te Maastricht. 
 

Mevr. Ciska Derks, die voor de Emmanuelparochie de contactpersoon 
is bij het Huis voor de Pelgrim (HvdP),  heeft onze parochie aangemeld 
voor een traditionele Lourdesreis in de periode 7/m 12 september 
2022. Dit betreft een vliegreis en er is een reservering gemaakt voor 40 
pelgrims. 
 

Voor deze bedevaartsreis is  Ton van den Berg, Lourdescomité Heino, 
de primaire interne contactpersoon;  hij zal  in samenwerking met 
Catharien Smit de individuele aanmeldingen bij HvdP  invoeren en als 
hotelleider deze reis gaan begeleiden. 
 

Medio februari 2022 zal er concrete en gedetailleerde informatie over 
de reis zijn en dan zullen er ook  inschrijfformulieren beschikbaar zijn. 
U kunt dan  zeker weer een artikeltje in dit parochieblad verwachten. 
 

U mag er nu alvast over na gaan denken. : 7 t/m 12 
september 2022. 
 

Pelgrims / parochianen, die  een voor-aanmelding willen doen voor 
deze bedevaart, kunnen dat melden bij een van de contactpersonen in 
de parochie. 
Voor Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte:  
Gerard Froeling (0523 613127)              gerardfroeling@ziggo.nl; 
 
Dit artikeltje is, namens de gezamenlijke Lourdescomités binnen de 
parochie,  
geschreven door Ton van den Berg.  

 

 

mailto:gerardfroeling@ziggo.nl


Activiteiten van Inzicht en Uitzicht geannuleerd in 
november en december 2021 
 

Wegens Corona gaan de catechetische kringen en gespreksgroepen  
in november en december helaas niet door. 
We hopen dat we in januari het ergste achter de rug hebben en een 
nieuwe start kunnen maken. 
Blijf gezond! 
 
N.B. Voor de laatste informatie belt U pastor Joop Butti op 
06.222.39.828 of stuurt U een e-mailtje naar pastorbutti@ziggo.nl 
 

Bedankt. 
 

Langs deze weg willen we alle vrijwilligers,  
sponsoren en mensen die het afgelopen 
jaar ondanks alle corona perikelen belangeloos tijd, geld of 
goederen beschikbaar hebben gesteld aan onze  
R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus 
 

       Heel hartelijk bedanken. 
 
Zonder jullie steun was het allemaal een stuk  
moeilijker geweest en we hopen dat we ook 
in het komend jaar weer een beroep op jullie  
kunnen en mogen doen. 
Wij hopen dat het dan weer kan onder normale omstandigheden 
zonder al te veel corona perikelen. 
 

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 
2022 toe en blijf gezond. 
 

De Locatieraad / Pastoraatsgroep 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

WIJ WENSEN U ALLEN 
EEN 

ZALIG KERSTFEEST 
 

 
 

EN EEN 
GELUKKIG 2022 TOE. 

 
 



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zondag 
28 - 11 

 
9.00 

1e zondag vd Advent 
Communieviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart  

 Jer. 33,14-16 
1Tess. 3,12-42 
Luc. 21,25-28+34-36 

 
Juventa  

  

Zaterdag 
04 - 12 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                               Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
05 - 12 

 
9.00 

2e zondag vd Advent 
Eucharistieviering 

Pastoor 
Monninkhof 

 Baruch 5,1-9 
Filip. 1,3-6+8-11 
Luc. 3,1-6 

 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

Woensdag 
08 - 12 

 
19.00 

Maria Onbevlekte 
Ontvangenis 
Eucharistieviering 

 
Pastor Wenker 

 Gen. 3,9-15+20 
Efez. 1,3-6+11-12 
Luc. 1,26-38 

   

Zaterdag 
11-12 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                                Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
12 - 12 

 
9.00 

3e zondag vd Advent 
Communieviering 
Themaweekend vergeving 

Werkgroep 
Dedemsvaart 
en verzoening 

 Sefanja 3,14-18a 
Filip. 4,4-7 
Luc. 3,10-18 

 
Con Amore 

  

Zaterdag 
18 - 12 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Micha 5,1-4a 
Hebr. 10, 5-10 
Luc. 1,39-45 

 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
19 - 12 

 
9.00 

4e zondag vd Advent 
Geen viering in onze kerk.                                              Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie 
 

Vrijdag 
24 - 12 

 
19.00 

 
Kerstmusical  

      

Vrijdag 
24 - 12 

 
23.00 

Kerstavond 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Jes.9,1-3+5-6 
Titus 2,11-14 
Luc. 2,1-20 

 
Juventa 

  

Zaterdag 
25 - 12 

 
9.00 

Hoogfeest van Kerstmis 
Geboorte van de Heer 
Communieviering  

 
Pastor Butti 

 Jes. 52,7-10 
Hebr. 1,1-6 
Joh. 1,1-18 

 
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Zondag 
26 - 12 

 
10.00 

2e Kerstdag 
H. Stefanus 
Communieviering 

Werkgroep 
Dedemsvaart  

 Sirach 3,2-6+12-14 
Kolos. 3,12-21 
Luc. 2,41-52 

 
Con Amore 

  

         



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering   

 
Voorganger  

  
Lezingen  

 
Met zang van 

 
Lektor  

 
Collectanten  

Vrijdag 
31 - 12 

 
19.00 

Oudejaarsavond  
Communieviering  

 
Pastor Butti 

 1Joh. 2,18-21 
Joh. 1,1-18 

 
Con Amore 

Mw. 
Huizendveld 
 

 

Zaterdag 
01 - 01 

 Nieuwjaarsdag 
Geen viering in onze kerk.                                              Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
02 - 01 

 
9.00 

Openbaring vd Heer 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Jes. 60,1-6 
Efez. 3,2-3a + 5-6 
Matt. 2,1-12 

 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

 

            Kijken naar wat komt 

Misdienaar rooster.         Advent is kijken naar wat komt      

            hoewel er weinig zicht is.   

Zondag      5 dec.  09.00 uur Akolieten      Je steekt een kaars aan in de nacht,      
Zaterdag 18 dec.  19.00 uur Akolieten      omdat je iets van God verwacht 

Vrijdag  24 dec.  23.00 uur Akolieten Kerstavond     een wereld waar het licht is. 

Zaterdag 25 dec.  09.00 uur Akolieten Hoogfeest van Kerstmis 
Zondag   2 jan.   09.00 uur Akolieten      Advent is kijken naar wat komt, 
            Zoals toen, lang geleden. 
            Er werd een kind van God verwacht, 
            een kind van licht, een kind vol kracht, 
            een kind dat zorgt voor vrede. 
 
            Advent is kijken naar wat komt. 
            Advent is durven hopen. 
            Het Kerstkind is een nieuw begin. 
            We slaan een weg van vrede in.     
            Die moet je verder lopen 
             
            Advent is kijken naar wat komt. 
            Advent is durven dromen. 
            Is licht zien in de duisternis, 
            Geloven dat God met ons is 
            en dat zijn rijk zal komen. 
 
            Greet Brokerhof-van der Waa 

 



Vieringenrooster Emmanuelparochie december 2021 
 

Weekend 4 en 5 december 
2e zondag Advent 

8 december 
Maria onbevlekt 

ontvangenis 

11 en 12 december 
3e zondag Advent 

18 en 19 december 
4e zondag Advent 

GG zaterdag zondag woensdag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AW 

 
kerstmarkt 

9.00 uur 
wgr 

19.00 uur 
EV/AM 

 

 

De Belte   
 

19.00 uur 
CV/JB 

   9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
wgr 

 

 

Slagharen  
 

 9.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
wgr 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/JB 

  11.00 uur 
CV/MK 

 11.00 uur 
EV/AW 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

  11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
EV/AW 

  geen  
viering 

 11.00 uur 
wgr 

 

Lemelerveld  
 

19.00 uur 
EV/AW 

   9.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
CV/JB 

 

Heino 
 

19.00 uur 
wgr 

  19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
wgr 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
wgr + fanfare 

 

Dalfsen 
 

19.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

Hoonhorst  
 

 9.00 uur 
wgr 

 19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
EV/AM 

   Themaweekend vergeving en 
verzoening 

 

 
 
 
 



 
Weekend 24 december 

Kerstavond 
25 december 
1e Kerstdag 

26 december 
2e Kerstdag 

31 december 
Oudjaarsavond 

1 en 2 januari 2022 
 

GG vrijdag zaterdag zondag vrijdag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur     wgr 
23.00 uur    EV/AM 

9.00 uur 
CV/JB 

10.00 uur 
wgr 

19.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
EV/AW 

 

De Belte   
 

 
19.00 uur    CV/JB 

 10.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
CV/JB 

 

Slagharen  
 

19.00 uur     wgr 
21.00 uur    CV/JB 

9.00 uur 
wgr 

9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
wgr 

  

 

Hardenberg  
 

 
21.00 uur      wgr 

11.00 uur 
CV/JB 

   11.00 uur 
CV/JB 

 

Ommen 
 

 
21.00 uur    EV/AM 

11.00 uur 
EV/AW 

11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur  
EV/AM 

11.00 uur 
EV/AM 

 

Vilsteren  
 

 
19.00 uur      wgr 

11.00 uur 
EV/AM 

   11.00 uur 
CV/MK 

 

Lemelerveld  
 

 
21.00 uur      wgr 

9.00 uur 
CV/MK 

 19.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
CV/MK 

 

Heino 
 

19.00 uur    EV/AM 
23.00 uur      wgr 

11.00 uur 
CV/MK 

 19.00 uur 
EV/AM 

  

 

Lierderholthuis  
 

 
21.00 uur    CV/MK 

9.00 uur 
EV/AM 

   9.00 uur 
EV/AM 

 

Dalfsen 
 

 
21.00 uur    EV/AW 

11.00 uur 
wgr 

 19.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
wgr 

 

Hoonhorst  
 

 
19.00 uur    EV/MK 

9.00 uur 
wgr 

 19.00 uur 
MK 

  

      

2020-04-15 
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker   
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          wgr = werkgroep   

 

 


